
 
 

 
 

 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

Datum 
2017-04-13 

 

Kallelse/Underrättelse  
 
Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 
 
Tid: Onsdag 19 april kl 14.00-16.00 

 
 
Plats: Brandstationen, Djulögatan i Katrineholm. 
 
Håkan Persson    
Ordförande 
   Åsa Björlund 
   Sekreterare 
Föredragningslista 
Godkännande av dagordning 
Val av justerare 
 
Ärenden 

1. Ekonomirapport t o m mars 2017 
2. Information från medlemssamrådet (inkluderat budgetförutsättningar) 

(skickas ut separat så fort vi får det) 
3. Intern Kontroll 
4. Öppna jämförelser 
5. Hur jobbar vi vidare kring samverkan med andra räddningstjänster? 

 
6. Information från verksamheten:     

• Information om personalläget i organisationen  
• Information om RIB-organisationen 
• Information om brandstationsbygget 

 
 

 
Välkomna! 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2017-04-19 21 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 17   Dnr 2017/19:3 
   
 
Ekonomirapport t o m mars 2017 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen besluta att lägga 
ekonomirapporten till handlingarna. 

 
Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet får en redovisning av hur siffrorna t o m mars ser ut. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport t o m mars 2017 
_____  
 
Expediering 
Direktionen 



Ekonomiuppföljning 8900 Direktion 

Utfa ll Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget Budget Utfall Budget 

Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Juni ack diff 

4. Kostnader Material 0 1 0 1 1 0 

5. Kostnader Personal 33 8 65 17 102 21 

6. Kostnader Tjänster 0 11 0 23 0 34 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 0 0 0 0 

8. Driftskostnader 33 20 65 41 104 56 

Resultat 33 20 65 41 104 56 

Utfall Budget Utfa ll Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

Konto Juli ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nav ack diff Dec ack diff 

4. Kostnader Material 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänster 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommentarer: 

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade. 



Ekonomiuppföljning 8901 Ledning/ Administration 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget Budget 

Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Ap ril ack diff Utfall Maj ack diff 

3. Intäkter 10 7 17 11 -283 ·-
4. Kostnader Material 11 8 49 ·:U 59 -l 

5. Kostnader Personal 256 34 560 20 874 -4 

6. Kostnader Tjänster 30 85 78 152 115 230 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 7 8 15 15 23 22 

8. Driftskostnader 304 135 702 176 1071 247 

Resul tat 297 139 688 183 1 357 -49 

Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget Utfa ll Budget Utfall Budget 

Konto Juli ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nav ack diff 

3. Intäkter 

4. Kostnader Materia l 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänst er 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommentarer: 

8. Driftkost naderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade. 

Februari 

4. Kostnader materia l, ny dator björkvik samt datorstöd ny förbundschef 

5. Kostnader Personal, SI uti ön t id igare förbundschef in i Mars - så den månaden prognostiserar vi röda siffror som förhoppningsvis vänder igen. 

6. ? 

mars 

3. Pensionskostnader var dubbelbokförda, rättelse har skett på detta år men gäller 2016. 

Utfall Budget 

Juni ack diff 

Utfall Budget 

Dec ack diff 



Ekonomiuppföljning 8902 Heltid Katrineholm 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Utfall Budget 

Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Juni ack diff 

3. Intäkter 9 -- 105 -m 185 ·Völ 

4. Kostnader Material 36 26 77 48 114 73 

5. Kostnader Personal 1344 -SI 2 605 -2!1 3 845 18 

6. Kostnader Tjänster 181 31 406 19 609 28 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 l 0 2 0 3 

8. Driftskostnader 1562 2 3 087 40 4568 122 

Resultat 1552 ~- 2982 -s 4383 -as 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

Konto Juli ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nov ack diff Dec ack diff 

3. Intäkter 

4. Kostnader Material 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänster 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommentarer: 

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 tom 7. I resultatet är intäkterna medräknade. 

3. lntäter: Saknas automatlarm och IVPA ca 90 000 



Ekonomiuppföljning 8904 Högsjö 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Utfall Budget 

Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Ap ril ack diff Utfall Maj ack diff Juni ack diff 

3. Intäkter 0 - 0 -6,1 0 -9'1 

4. Kostnader Material 1 5 12 0 14 4 

5. Kostnader Personal 55 16 129 14 177 37 

6. Kostnader Tjänster 0 8 7 9 16 9 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 1 ·1 1 0 

8. Driftskostnader 57 29 149 22 208 49 

Resultat 57 ·1 149 .ag 208 -42 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget 

Konto Ju li ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nav ack diff Dec ack diff 

3. Intäkter 

4. Kostnader Material 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänster 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskost nader 

Resultat 

Kommentarer: 

8. Driftkostnaderna är all tså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade. 

3. Faktura sänds till VOITH i Juli 



Ekonomiuppföljning 8905 Projekt 

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 

Summa Januari Februari Mars April Utfall Maj Utfall Juni Utfall Juli Utfall Aug Sept Utfall 0kt Utfall Nov Utfall Dec 

4. Kostnader Material 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänster 12 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskostnader 

Totalt 12 

Kommentarer: 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Ekonomiuppföljning 8906 Julita 

Utfall Budget Utfa ll Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Utfa ll Budget 

Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack ditt Ap ril ack ditt Utfa ll Maj ack ditt Juni ack ditt 

3. Intäkter 0 0 0 0 0 0 

4. Kostnader Material 1 5 10 2 12 5 

5. Kostnader Personal 47 10 97 17 136 35 

6. Kostn ader Tjänster 9 4 24 2 39 0 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 0 0 0 1 

8. Driftskostnader 57 19 131 21 186 41 

Resultat 57 19 131 21 186 41 

Utfall Budget Utfa ll Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

Konto Juli ack ditt Aug ack ditt Sept ack ditt 0kt ack ditt Nov ack ditt Dec ack ditt 

3. Int äkter 

4. Kostnader Material 

5. Kostn ader Personal 

6. Kostnader Tjänster 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommenta rer: 

8. Driftkostnadern a är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade. 



Ekonomiuppföljning 8907 Björkvik 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Utfall Budget 
Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Juni ack diff 

3. Intäkt er 21 13 21 6 21 -2 

4. Kostnader Material 1 4 11 -3 14 -1 

5. Kostnader Personal 48 19 98 36 137 64 

6. Kostnader Tjänster 53 .all 93 -64 104 -68 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 3 2 4 2 7 

8. Driftskostnader 101 -:13 203 -26 257 9 

Resultat 80 0 182 -21 236 7 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget 
Konto Juli ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nav ack diff Dec ack diff 

3. Intäkter 

4. Kostnader Material 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänster 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommentarer: 

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 tom 7. I resultatet är intäkterna medräknade. 



Ekonomiuppföljning 8908 Vingåker 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Utfall Budget 

Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Juni ack diff 

3. Intäkter 0 -a 0 -s 0 -8 

4. Kostnader Material 3 9 14 10 31 6 

5. Kostnader Personal 215 29 398 90 566 166 

6. Kostnader Tjänster 4 34 15 61 28 '61 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 2 ·1 2 0 

8. Driftskostnader 222 73 429 161 626 258 

Resultat 222 70 429 156 626 251 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

Konto Juli ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nav ack diff Dec ack diff 

3. Intäkter 

4. Kostnader Materia l 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänster 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommentarer: 

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 tom 7. I resultatet är intäkterna medräknade. 



Ekonomiuppföljning 8909 Extern Utbildning 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Utfall Budget 

Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Juni ack diff 

3. Intäkter 88 .- 150 -195 324 --
4. Kostnader Material 5 5 63 -43 81 -51 

5. Kostnader Personal 113 11 232 15 359 11 

6. Kostnader Tjänster 0 3 3 3 3 6 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 0 0 3 -3 

8. Driftskostnader 117 19 298 -2!i 446 -.I 

Resultat 29 ..:IJlil, 148 _,_~ 122 .fi 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

Konto Juli ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nav ack diff Dec ack diff 

3. Intäkter 

4. Kostnader Material 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänster 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommentarer: 



Ekonomiuppföljning 8910 Tillsyn 

Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget Utfall Budget Budget Utfa ll Budget 

Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfa ll Maj ack diff Juni ack diff 

3. Intäkter 249 203 259 167 96 -48 

4. Kostnader Material 0 2 0 4 0 6 

5. Kostnader Personal 163 7 326 12 491 17 

6. Kostnader Tjänster 3 0 9 -2 12 -1 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 0 0 0 0 0 0 

8. Driftskostnader 166 9 335 15 503 22 

Resultat 83 212 76 181 407 -21 

Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget 

Konto Juli ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nav ack diff Dec ack diff 

3. Intäkter 

4. Kostnader Material 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänster 

7. Kostnader Bidrag och Avgi fter 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommentarer: 

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade. 



Ekonomiuppföljning 8911 Intern Utbildning/Övningsfält 

Utfa ll Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget Budget Utfall Budget 
Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Juni ack diff 

3. Intäkter 0 -2 0 -3 0 -s 

4. Kostnader Material 6 14 29 11 31 29 

5. Kostnader Personal 0 0 0 0 0 0 

6. Kostnader Tjänst er 24 -ll 38 -:tS 55 -21 

7. Kost nader Bidrag och Avgifter 0 0 0 0 0 0 

8. Driftskostnader 29 2 66 -4 86 8 

Resultat 29 0 66 -7 86 3 

Utfa ll Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget Utfall Budget Utfall Budget 

Konto Juli ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nav ack diff Dec ack diff 

3. Intäkter 

4. Kostnader Material 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänst er 

7. Kostnader Bidrag och Avgifte r 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommentarer: 

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade. 



Ekonomiuppföljning 8900-8911 (utom Projekt 8905) 

Utfall Budget Utfa ll Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Utfa ll Budget 
Konto Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Ap ril ack diff Utfa ll Maj ack diff Juni ack diff 

3. Intäkter 377 44 552 -113 343 -.57 0 0 0 0 0 0 

4. Kostnader Mat eria l 64 79 265 19 358 68 0 0 0 0 0 0 

5. Kostnader Personal 2 272 78 4 510 192 6 686 366 0 0 0 0 0 0 

6. Kostnader Tjänster 306 125 671 188 980 310 0 0 0 0 0 0 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 7 14 20 21 31 30 0 0 0 0 0 0 

8. Driftskost nader 2 648 295 5465 421 8055 775 0 0 0 0 0 0 

Resultat 2439 336 4 916 304 7715 115 0 0 0 0 0 0 

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfa ll Budget Utfa ll Budget 
Konto Ju li ack diff Aug ack diff Sept ack diff 0kt ack diff Nav ack diff Dec ack diff 

3. Intäkter 

4. Kostnader Materia l 

5. Kostnader Personal 

6. Kostnader Tjänster 

7. Kostnader Bidrag och Avgifter 

8. Driftskostnader 

Resultat 

Kommentarer: 

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 tom 7. I resul tat et är intäkterna medräknade. 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2017-04-19 22 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 18   Dnr 2017/  
   

 
Information från medlemssamrådet (inkluderat 
budgetförutsättningar) 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att lägga informationen till 
handlingarna 
 

Beskrivning av ärendet 
Den 2017-04-04 genomfördes medlemssamråd. Direktionens ordförande 
redogjorde för direktionens syn på verksamheten. Förbundschef respektive 
Räddningschef redovisade resultatet av måluppfyllelsen för 2016, samt redovisade 
lite statistik kopplat till uppdraget. Förbundschefen redogjorde även för de 
utmaningar som verksamheten står inför kommande år.  
 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar medlemssamråd (skickas ut så fort vi har fått det) 
 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2017-04-19 23 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Au § 19   Dnr 2017/26:1 
 
 
Intern kontroll 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att lägga informationen till 
handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Den nu genomförda Interna kontrollen har gjorts enligt den upprättade 
internkontrollplanen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Rapport fakturahantering (kundfakturor)  
Rapport myndighetsutövning 
Rapport utredning och lärande (uppföljning av insats) 
Rapport övningstimmar RIB 
 
 
 
Beslutsunderlag 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
 

 



FAl<TURAHANTERING 

l<ontrollområde l{ontrollmoment Kentrollansvar Frekvens Metod Rapport- Rlskbedömnlng 

erlng 

Faktura- Fungerande Ekonom, 2 ggr/år Stickprov Förbunds 
hantering rutin för Vingåkers chef 
(kundfakturor) kundfakturering l<ommun arbetsutskott 

april och 

december 

Befintlig rutin 

Tillsyner och brandfarlig vara: Tillsynsförrättaren skriver underlag för debitering i Word-mall efter att 

tillstånd/avsyning/tjänsteanteckning/föreläggande i slutlig version skickats till mottagaren. Belopp 

enligt antagen taxa, vilket för tillsyner innebär timtaxa för nedlagd tid (varje påbörjad halvtimme). 

För tillstånd brandfarliga/explosiva varor tillämpas antagen taxa som skiljer på typ och mängd, med 

möjlighet att övergå till timtaxa i särskilda fall . Administratör kollar av Word-mallen och debiterar. 

Onödiga automat/arm: Automatlarmsansvarig gör en avstämning mot insatsrapporterna i slutet på 

varje månad; de automatlarm som räknas som onödiga debiteras för. Underlag för debitering förs in i 

en Word-mall, själva debiteringen gör sedan administratör. Belopp enligt antagen taxa . 

Utbildningar: Efter att utbildningen ägt rum skickas faktura enligt antagen taxa. Utbildningarna 

dokumenteras i Excel-ark för nyckeltal och där noteras även hur mycket vi har fakturerat för 

utbildningen. I vissa fall om det är många grupper som samma företag vill utbilda kan mängdrabatt 

lämnas, annars är det taxan som gäller. "Specialutbildningar" som inte finns med i prisfistan prissätts 

av administratör eller Funktionsansvarig Förebyggande. 

RVR: Avtal finns med RVR-tjänsten, Katrineholms och Vingåkers kommuner (med prislista). 

Debitering för dessa insatser matas in direkt i CORE och granskas av ansvarig som skriver 

fakturaunderlag till administratör. Övriga ärenden kan också skrivas i CORE, men då det i sådana fall 

kan röra sig om särskilda överenskommelser mot kund granskas de inte. 



l{ontrollmetod 

Kontrollen omfattar tre aspekter. (1) Om fakturering skett enligt prislista/avtal, (2) om utgående 

moms har hanterats korrekt samt (3) om fakturering skett inom rimlig tid efter händelsen. I ett mer 

övergripande perspektiv även om rutinen som helhet tycks fungera tillfredställande. 

Urval sker så att följande fakturatyper ska ingå i varje kontroll: 

• Samtliga fakturor med belopp över 100 000 SEK 

• Fem (slumpade) fakturor med belopp mellan 10 000 och 100 000 SEI< 

• För fakturor på belopp som understiger 10 000 SEK, två vardera (slumpade) rörande 

• Utbildning 

• Onödigt automatlarm 

• Restvärde 

• Tillstånd brandfarlig vara 

• Tillsyn 

• Två kreditfakturor 

Utfall 

Kvartal 1 

Kontrollen har utförts för perioden januari till mars 2017 och redovisas nedan. 

BILAGA A- Perioden 2017-01-01-2017-03-31 

8403 Över 100 tkr 

8447 Över 100 tkr 
8405 10-100 tkr 

8415 10-100 tkr 
8430 10-100 tkr 

8436 10-100 tkr 

8413 10-100 tkr 

8412 Utbildning 

8445 Utbildning 

8417 Automatlarm 

8432 Automatlarm 

Datum Tid efter H 
2017-01-12 

2017-03-22 
2017-01-18 

2017-02-07 
2017-02-24 

2017-03-03 

2017-02-07 

2017-02-07 

2017-03-15 

2017-02-07 

2017-03-02 

Kommentar 
Årsavgift automat brandlarm 
Utbildning SBA och lunch, fika 
2017-01-01-2017-03-01 

Utbildning Heta Arbeten 2017-01-17 
Onödiga automatlarm under 
2017-01-01-2017-01-31 
Utbildning Heta Arbeten 2017-02-16 
Onödigt automatlarm under 
2017-02-01-2017-02-28 
Brandskyddsutbildning 2 grupper 
2017-01-11 och 2017-01-12 
Utbildning brandinformation 
2017-01-03 
Utbildning Systematisk 
brandskyddsarbete 2017-02-01 
I väntan på ambulans IVPA 
2017-01-01-2017-01-31 

I väntan på ambulans IVPA 
2017-02-01-2017-02-28 



Restvärde Finns inga fakturor 
Restvärde Finns inga fakturor 

8411 Tillstånd 2017-02-06 Förlängning av tillstånd 
8411 Tillstånd 2017-02-24 Förlängning av tillstånd, brandfarlig gas 

Avgift för tillsynsbesök och 
8435 Tillsyn 2017-03-03 ärendehantering 2017-02-07 

Tillsyn enligt Lagen Om Skydd mot 
8451 Tillsyn 2017-03-30 Olyckor 2017-03-08 
8437 Kredit 2017-03-03 l<reditering av faktura 8428 
8449 Kredit 2017-03-30 Kreditering av faktura 8444 

Avvikelser 

VSR köper ekonomitjänst av Vingåkers kommun som utför internkontrollen utifrån de underlag som 

skickatas från VSR. Vi har valt för perioden januari till mars 2017 att ta fram 17 slumpmässiga 

fakturor enligt de tre kriterier som beslutats i internkontrollplanen. 

1. Om fakturering skett enligt prislista/avtal. Det finns 5 (29%) fakturor av 17 som saknar eller 

är otydliga avseende prislista. Vi har inte funnit uppgift på pris för några debiteringar. 

2. Om utgående moms har hanterats korrekt. Samtliga fakturor (100%) har rätt moms. 

3. Om fakturering skett inom rimlig tid efter händelsen. En faktura har fakturerats mer än en 

månad efter händelsen. 

4. Övrigt. Det finns inga fakturor inom kontoklass för "restvärde" som är under 10 tkr. 

Åtgärd och slutsats för avvikelser 

Vi bedömer att det inte är någon hög risk på grund av felaktigheterna. Vi ser en förbättring jämfört 

med föregående internkontroll med att underlag finns och rutinbeskrivning följs . 

Vingåker 2017-04-12 

cJ. eu<0 [Fit~<Av vYh 
Irene Johansson Anders Nordling 



 

 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

MYNDIGHETSUTÖVNING 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 

3) Myndighets-
utövning 

Fungerande 
rutin 

Kontroll att 
rutinen följs och 
relevant 
lagstiftning 
efterlevs. 

Funktions-
ansvarig 
Förebyggan
de 

 

 

2 ggr/år  Stickprov Förbundschef  

 

Befintlig rutin 

Under början av året togs en rutin fram för att underlätta för nya tillsynsförrättare och tillse att tillsynerna sköts på likartat sätt. Rutinen redovisas i form av 
ett flödesschema där tillsynens olika delar tas upp, från det att första kontakt tas till att VSR har fått ett klartecken och ärendet har kunnat stängas. 

Kontrollmetod 

Kontrollansvarige väljer slumpmässigt ut två genomförda tillsyner för respektive tillsynsförrättare och jämför ärendegången i dessa mot nämnda rutin. 
Kontrollen kan t.ex. göras mot tillsynsförrättarnas e-postkorrespondens med ägare/nyttjare eller genom intervju. 

Utfall 

Se Bilaga för respektive kvartal. 

Slutsats 

Fylls i innan slutlig rapportering till direktionen ska ske. 



 

 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

BILAGA A – Kontroll 1 t.o.m. 2017-03-31, resultat 

Handläggare FL FL MC MC MA   

Objekt 

Sandåsa 
Tmber, 
samplanerad 
tillsyn 

Rusta, 
samplanerad 
tillsyn 

Svenska 
kyrkan, Lerbo 
kyrka 

Svenska 
kyrkan, 
Sköldinge 
kyrka BRF RÄFSAN   

        
Skickat kallelse 2017-01-18 2017-01-19 2017-01-12 2017-01-12 2017-01-11   
Skickat Tillsynsbilaga 2017-01-18 2017-01-19 2017-01-12 2017-01-12 2017-01-11   
Skickat Underlag intern        
        
Tillsynsdatum 2017-02-01 2017-02-02 2017-01-25 2017-01-25 2017-03-08   
        
Kommunicerat utkast 2017-02-01 2017-02-03 2017-03-14 2017-03-14 2017-03-24   
Fastställd tjänsteantek. 2017-02-02 2017-03-01   2017-03-27   
        
Debiterat 2017-02-20 2017-03-01   2017-03-30   
Kundnöjdhet Ja Ja   JA   
        
Tid tillsyn <-> färdig 
TJA/FÖR 1 dag 25 dagar   19 dagar   

 

Komentar: Tillsyn ”Svenska kyrkan” omfattar 7 stycken kyrkor, således 7 stycken tjänsteanteckningar som ska godkännas av Kyrkan. Därför är inte 
tillsynerna färdiga än, ingen NKI är skickad heller än gäller debiteringen också. 

Notera att: Skickat underlag internt är struket, inte relevant att skicka till kunderna längre.  

Marcus Asplund: 2017-04-12 



_1N_T_E_RN __ K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_1 _________________ • __ 

KONTROLLOMRÅDE 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 

ansvar 

4) Utredning Fungerande Ansvarig 2 ggr/år Fullständig Förbundschef 

och lärande rutin för för 

uppföljning av kvalitets-

insats granskning 

Kontroll mot av insats-

insatser att rapporter 

antagen rutin 

efterlevs. 

Befintlig rutin 

Enligt Verksamhetsplan 2016-2018 finns följande prioriterade olycksområden vad gäller under

sökning och lärande: 

Alla dödsolyckor (gäller ej suicid) 

Anlagda bränder i och runt offentliga byggnader 

Bostadsbränder 

Trafikolyckor med allvarligt skadade, stora miljö konsekvenser eller kunnat få stor inverkan/kostnad 

för samhället 

Andra olyckor som kan vara intressanta ur ett samhällsperspektiv 

De temaolyckor som MSB valt att titta närmare på i riket, varierar över tid 

Regionala olyckor som MSB samordnaren ser behovet av att djupstudera. 

De metoder som VSR använder sig av vid undersökning av olyckor är dels grundläggande 

undersökning, dels utökad undersökning. Grundläggande undersökning genomförs efter alla olyckor 

som föranlett en räddningsinsats, genom insatsrapport som insatsledaren skriver. Utökad 

undersökning genomförs då RCB och Räddningsledaren anser det nödvändigt på de prioriterade 

områdena ovan . Räddningschefen kan också begära att en utökad undersökning genomförs. Utökad 

undersökning genomförs av enheten för undersökning och lärande, av annan personal inom VSR eller 

genom att ta hjälp av externa resurser. 

Kontrollmetod 

Den person som genomför kvalitetsgranskning av insatsrapporter gör en avstämning mot de 

prioriterade områden som nämns ovan. Därefter kontrolleras med enheten för utredning och 

lärande vilka av dessa insatser det finns en utökad utredning kring. 

Utfall 

Första halvåret 2017 - se Bilaga A. 

Andra halvåret 2017 - Se Bilaga B 

Avvikelse och orsak 

Se bilaga A-B 

Åtgärd för att inte avvikelse ska ske igen 

Se bilaga A-B 



_1N_T_E_RN __ K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_1 __________________ _ _ 

BILAGA A- Halvårskontroll 1, resultat 

Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av Utökad 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad utredning 
utredning genomförd 

742 2016-12-17 Villabrand med otydlighet kring rd insats. Nej 
121 2017-03-16 Utsläpp av pulver på postkontor. Påbörjad 

BILAGA B - Halvårskontroll 2, resultat 

Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av Utökad 
insatsrapport anser att det finns behov av utökad utredning 
utredning genomförd 

Slutsats 

Rutinen gällande "Grundläggande undersökning" efterföljs till 100 % genom insatsrapport som skrivs 

efter samtliga insatser. 

Avvikelse och orsak 

Vid kontrolltillfälle 1 konstaterar ansvarig för kontroll av insatsrapport att det föreligger behov av 

utökad utredning vid två larmtillfällen, utredning har endast skett vid ett tillfälle. 

Åtgärd för att inte avvikelsen ska ske igen 

Rutinen "utökad undersökning" måste tydliggöras hos RCB och IL detta för att utredaren ska veta när 

behov av utökad undersökning föreligger även bättre kommunikation mellan utredare och 

ledningspersonal efter larm. 

Även vem som skall utreda kan tydliggöras. 



Intern kontroll övningstimmar RIB 

Kontrollområde Kontrollmoment 

6) Uppföljning av övnings- Fungerande rutiner och 

verksamheten på RIB- genomförande 

stationer 
Kontroll att personalen 

deltar i övning enligt 

övningsschema och 

handlingsprogram samt 

genomför lagstadgad 

övning. 

Befintlig rutin 

RIB personal skall öva minst 50 timmar per år. 

Risk och väsentlighet 

Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 

Funktions- 2 ggr/år Fullständig Förbundschef 

ansvarig 

Räddning 

VSR garanterar personer som befinner sig i våra kommuner en effektiv räddningstjänst. Detta kvalitetssäkras genom bra övningsverksamhet. 

Kontrollmetod 

Genomgång och kontroll av registrerade övningstimmar i Core Personal 

Utfall och analys 

Redovisas i tabell nedan. Några personer övar för lite, 

Julita 1 person 



Björkvik 2 personer 

Åtgärdsbehov och slutsats utifrån utfall 

Funktionsansvarig kontaktar stationsansvarig gällande dessa personer. Stationansvarig ser till att personer uppfyller kravet på övningstid. Övningsansvarig är 

stationsansvarig behjälplig. 

Tidsperiod Station Antal personal Övningstimmar Genomförda Awikelser 
enligt plan övningstimmar + och-

1/117 - 31/3 Björkvik 10 125 84 - 32% 
Il Ju lita 6 75 76 +1% 
Il Vingåker 17 212,5 219 +3% 
Il Högsjö 11 137,5 150 +9% 



 
 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 
 

 Sammanträdesprotokoll  
 

 Sammanträdesdatum   Sida 

Arbetsutskottet 2017-04-19 24 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 20   Dnr 2017/1:35 
 
 
Öppna jämförelser 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att lägga informationen till 
handlingarna 
 

Beskrivning av ärendet 
Öppna jämförelser har genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap i samverkan med Sveriges kommuner och Landsting. Här redovisas 
indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Temat för i 
år är brott och brottsförebyggande arbete.  
 
 
Beslutsunderlag 
Öppna jämförelser  
 
_____ 
 
Expediering 
Direktionen 
 

 



Trygghet och 
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BROTT OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE



Förord

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) publicerar återigen indikatorer för arbetet med 
trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKL:s strävan med Öppna Jäm
förelser (ÖJ) är att stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad 
effektivitet genom att publicera och redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. 
I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka kommuner som före
faller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse 
lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar från andra kommuner.

Temat i årets ÖJ är brott och brottsförebyggande arbete. Data kring anmälda 
brott och lokala förhållanden har analyserats på ett mer detaljerat sätt och 
ger möjligheter till mer precisa slutsatser av resultaten. Vidare beskrivs hur 
samverkan mellan polis och kommun inom det brottsförebyggande arbetet 
utvecklas. 

Ett särskilt tack riktas även i år till MSB för hjälp i arbetet med att ta fram 
denna rapport. Vi vill även tacka Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet 
(Brå) och SOS Alarm för värdefullt samarbete. Rapporten har sammanställts 
av Fredric Jonsson och Greta Berg (SKL), Henrik Jaldell och Ingela Stenbäck 
(MSB).

Stockholm i mars 2017

Gunilla Glasare
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting
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Inledning
De flesta brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller yttringar för med
borgarnas oro får på något sätt efterverkningar i kommunen. Att i samverkan 
med andra aktörer kunna hantera trygghets och säkerhetsfrågor över hela 
hotskalan – med såväl individ som samhällsperspektiv – är därför en central 
kommunal arbetsuppgift. Det är dock inte alltid kommunen har direkt på
verkansmöjlighet på de olyckor och brott som sker inom kommunens geo
grafiska område. Därför ska utfallen i Öppna jämförelser – Trygghet och 
säkerhet ses som en beskrivning av situationen snarare än en direkt följd av 
verksamheten i kommunen.

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen 
(SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska 
Centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.

Tillgången till uppgifter på kommunnivå har i hög grad styrt valet av indi
katorer och därmed även de avgränsningar som gjorts i rapporten. Det hade 
varit önskvärt med tillgång till fler indikatorer som bättre speglar resultat och 
kvalitet. Inom trygghets och säkerhetsområdet saknas till stora delar evidens, 
dvs. vetenskapliga bevis för att en viss åtgärd ger en eftersträvad effekt. Det 
är därför svårt att uttala sig om sambandet mellan förebyggande säkerhets
arbete och utfall i form av färre olyckor, brott, etc. Indikatorerna i denna Öppna 
jämförelse ska istället ses som en nulägesredovisning av skillnader i utfall av 
trygghets och säkerhetsarbete.

Inom trygghets och 
säkerhetsområdet 
saknas till stora 
delar evidens.
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Kapitel 1. Inledning 

Nytt format

Från och med i år kommer Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet att 
presenteras på ett litet annorlunda sätt. Tabellbilagan blir helt digitala och 
kommer bara att finnas på webben. I takt med utvecklingen har det blivit 
uppenbart att man söker informationen via webben och i Öppna jämförelser 
passar vi då på att gå över till en digital publicering av data. Bland fördelarna 
finns möjligheter till mer anpassade tabellutformningar, möjligheter till 
uppdateringar och rättelser samt en mer miljövänlig produktion då pappers
bilagorna försvinner. Denna rapport är en sammanfattning av resultaten och 
presentation av temadelen.

Förändringar bland indikatorerna

Länsstyrelsens och MSB:s uppföljning av kommunernas krisberedskap håller 
på att omarbetas. Indikator A9 – Krisberedskap redovisas i årets Öppna 
jämförelse av måtten ”Samverkan och ledning, samlingsindikator som avser 
kommunens förutsättningar att bedriva samverkan och ledning” samt ”Geo
grafiskt områdesansvar, samlingsindikator som avser kommunens arbete 
med att utöva geografiskt områdesansvar”. Inget nytt data för Indikator A6 –
Otrygghet och oro kan presenteras på kommunnivå i år, då inte någon ny under
sökning inom detta område genomförts på kommunnivå.

Brott och brottsförebyggande arbete – årets tema

Temat i årets rapport är brott och brottsförebyggande arbete. I rapporten 
redovisas uppgifter från insamlingar av data som alla på olika sätt berör 
tema området. Datakällorna för redovisning av temaindikatorerna är fram
för allt Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott samt data 
från Polisen. Delar av resultaten redovisas i temaavsnittet i rapporten samt 
i tabellbilagan. 

Tabellbilagan

Tabellbilaga kommer i år, som tidigare nämnts, endast publiceras på webben. 
I den bilagan redovisas samtliga indikatorer för varje kommun. Redovisningen 
finns uppdelat per län, per kommungrupp enligt SKL:s klassificering samt i 
bokstavsordning. I tabellbilagan ingår även årets temaindikatorer. Indika
torerna publiceras också i SKL:s databas, www.kolada.se. MSB:s IDAportal, 
ida.msb.se, erbjuder kommunerna möjlighet att göra fördjupade analyser 
av statistiken, främst inom området skydd mot olyckor. På Brås hemsida, 
www.bra.se, finns mer statistik om anmälda brott och brottsförebyggande 
arbete. På dessa webbplatser kan man hämta detaljerade uppgifter om alla 
indikatorer, göra analyser och själv välja vilka kommuner man vill jämföra 
sig med.

Indikatorer för tabell 8

Indikatorer

A1. Personskador

A2. Utvecklade bränder i byggnad

A3. Våldsbrott

A4. Stöld- och tillgrepp

A5. Skadegörelse

A6. Otrygghet och oro (Uppgift saknas)

A7. Information och utbildning

A8. Samverkan – IVPA

A8. Samverkan – IVPA-insatser

A9. Krisberedskap 
– Samverkan och ledning

A9. Krisberedskap 
– Geografiskt områdesansvar

A10. Risk- och sårbarhetsanalys

A11. Hjälp vid nödläge 
– Responstid räddningstjänst

A11. Hjälp vid nödläge 
– Responstid ambulans

A12. Jämställdhet

A13. Samhällets kostnader för olyckor

http://www.kolada.se/?_p=index
http://www.bra.se/
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KAPITEL 2

Övergripande utveckling och 
kommunernas utfall
Indikatorernas värden för trygghet och säkerhet varierar mellan åren. Det 
kan därför vara av intresse att granska indikatorerna över en längre tids
period. Därför presenteras utvecklingen för de senaste tio åren av utfallsindi
katorerna på nationell nivå. Indikatorernas värden varierar även mellan olika 
kommuner.

På samma sätt som tidigare år beräknas ett sammanvägt värde som utgår 
från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i byggnad, 
våldsbrott samt stöld och tillgreppsbrott. Det sammanvägda värdet redo
visas under rubriken med samma namn.

Personskador

Varje år dör ca 3 000 personer som är folkbokförda i Sverige på grund av 
olyckor. Samtidigt blir ca 100 000 inlagda på sjukhus och ca 700 000 behöver 
uppsöka en akutmottagning. Förutom detta inträffar en mängd lindrigare 
skador som behandlas hemma och som därmed aldrig leder till kontakt med 
sjukvården. 

Det totala antalet döda till följd av olyckor har legat på ungefär samma nivå 
de senaste tio åren men dödligheten varierar mellan olika olyckstyper. Dödlig
heten i till exempel fallolyckor har ökat medan trafikdödligheten har minskat. 
Det är fler män än kvinnor som omkommer av skador till följd av olyckor, 
även äldre personer är överrepresenterade. Däremot är det fler kvinnor än 
män som vårdas på sjukhus till följd av skador. Den vanligaste olyckstypen 

Det inträffar en mängd 
lindrigare skador som 
behandlas hemma och 
som därmed aldrig 
leder till kontakt med 
sjukvården.
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Kapitel 2. Övergripande utveckling och kommunernas utfall 

är fallolyckor som står för ungefär två tredjedelar av samtliga som vårdas 
på sjukhus till följd av en olycka. Fallolyckor drabbar främst äldre personer. 
Den näst vanligaste olyckstypen är vägtrafikolyckor. Exempel på ytterligare 
olyckstyper är förgiftningar, kvävningar, drunkningar och bränder. Vid analys 
av data från Patientregistret (PAR), dvs. sjukhusvårdade till följd av en olycka, 
är det viktigt att tänka på att personen alltid hänförs till sin folkbokförings
kommun, oavsett i vilken kommun skadan skett.

I diagram 1 och 2 visas antal döda samt antal sjukhusvårdade till följd av 
olyckor på nationell nivå sedan år 2006. Redovisningen görs uppdelat på 
kvinnor och män.

diagram 1. Antal döda till följd av olyckor
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Källa: Socialstyrelsen.

diagram 2. Antal sjukhusvårdade till följd av olyckor
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Fler män än kvinnor 
dör till följd av olyckor 
och fler kvinnor än 
män hamnar i sjuk
husvård.
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Kommuner med en hög andel äldre tenderar att få fler sjukhusvårdade per 
1 000 invånare än kommuner med en lägre andel äldre. Detta eftersom fall
olyckor i hög utsträckning drabbar äldre i kombination med att den olycks
typen står för den största delen av olyckorna.

Antalet sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 
invånare varierar stort mellan olika kommuner. Den kommun som har det 
lägsta utfallet har 5,9 sjukhusvårdade per 1 000 invånare medan den som har 
det högsta utfallet har 22,8 sjukhusvårdade per 1 000 invånare.

I tabell 1 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal sjukhus
vårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 invånare.

Kommunerna som ligger bäst till är framför allt förortskommuner till någon 
av storstäderna eller till någon större stad. Förortskommunerna kännetecknas 
av att mer än hälften av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon storstad 
eller större stad. Även ett par större städer har relativt få personskador.

Utvecklade bränder i byggnad

Varje år rycker räddningstjänsterna i Sveriges kommuner ut till knappt 
10 000 bränder i byggnader. Ungefär 60 procent av insatserna till brand i 
byggnad sker till bostäder, ca 20 procent till allmänna byggnader och resten 
går till industrier och övriga byggnader.

Av bränderna i byggnad är inte alla lika allvarliga i den meningen att någon 
person skadas eller att stora ekonomiska värden går till spillo. I Öppna jäm
förelser har vi därför valt att endast redovisa utvecklade bränder i byggnad. 
Med utvecklad brand avses sådana insatser där det fortfarande brinner när 
räddningstjänsten anländer eller där branden spridit sig utanför startföre
målet. Diagram 3 visar att det inträffar knappt 5 000 utvecklade bränder i 
byggnad per år i Sverige.

diagram 3. Antalet insatser till utvecklade bränder i byggnad
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Källa: MSB.

tabell 1. Kommuner med lägst utfall 
på antalet sjukhusvårdade per 1 000 
invånare

Kommun Värde

Knivsta 5,9

Upplands Väsby 6,5

Lund 7,3

Uppsala 7,4

Vingåker 7,5

Botkyrka 7,8

Håbo 7,8

Staffanstorp 7,9

Huddinge 8,0

Trosa 8,1

Det inträffar knappt  
5 000 utvecklade  
bränder i byggnad  
per år i Sverige.
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Kapitel 2. Övergripande utveckling och kommunernas utfall 

Om man bara tittar på bostadsbränder så sker det något fler insatser till ut
vecklade bränder i flerbostadshus jämfört med villor, rad, par och kedjehus. 
Orsaken till varför det brinner skiljer sig dock. 

Under 2015 var den vanligaste brandorsaken vid utvecklade bränder i 
flerbostadshus glömd spis medan det i villor, rad, par och kedjehus var tek
niska fel. Anlagda bränder och rökningsrelaterade bränder är vanligare i fler
bostadshus än i villor, rad, par och kedjehus.

Antalet utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare varierar mellan 
olika kommuner. Den kommun som har det lägsta utfallet har 0,12 utvecklade 
bränder per 1 000 invånare medan kommunen med det högsta utfallet har 
2,08 utvecklade bränder per 1 000 invånare.

I tabell 2 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal bränder 
per 1 000 invånare.

Kommunerna med bäst utfall tillhör samtliga kommungruppen förorts
kommuner till storstäderna. Förortskommunerna kännetecknas av att mer 
än hälften av nattbefolkningen pendlar till någon av storstäderna.

Brott

Under 2015 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är en ökning med ca 4 
procent jämfört med året innan. De kategorier av anmälda brott som ökade 
mest var skadegörelsebrott samt bedrägeribrott. 

Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda brott ökat med 
drygt 20 procent. Olika brottstyper har haft olika utveckling, till exempel har 
skadegörelsebrotten ökat något medan stöld och tillgreppsbrotten har minskat. 
Under 2015 utgjorde stöldbrotten 35 procent av samtliga anmälda brott, brott 
mot person stod för 17 procent och skadegörelsebrotten för 13 procent.

Antalet anmälda  
brott har ökat med 
drygt 20 procent de 
senaste tio åren.

tabell 2. Kommuner med lägst utfall på 
antalet utvecklade bränder i byggnad per 
1 000 invånare

Kommun Värde

Danderyd 0,12

Lomma 0,15

Salem 0,19

Staffanstorp 0,19

Lidingö 0,20

Nacka 0,21

Tyresö 0,21

Täby 0,24

Vellinge 0,24

Upplands Väsby 0,28
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Vid analys av antalet anmälda brott är det viktigt att tänka på att statisti
ken visar antalet anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt begångna 
brott. Hur stor andel av de faktiska brotten som anmäls varierar beroende på 
brottstyp.

diagram 4. Antal anmälda brott
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Källa: Brå.

Under 2015 anmäldes 259 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken) vilket 
är något färre än 2014. Den senaste 10årsperioden har de anmälda brotten 
mot person dock ökat med drygt 30 procent. Anmälda brott om misshandel, 
olaga hot eller ofredande står tillsammans för ca tre fjärdedelar av de anmälda 
brotten mot person.

Antalet anmälda våldsbrott per 1 000 invånare varierar stort mellan olika 
kommuner. Den kommun som har det lägsta utfallet har 2,3 våldsbrott per 1 000 
invånare medan motsvarande antal för kommunen med högst utfall är 19,3.

I tabell 3 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal anmälda 
våldsbrott per 1 000 invånare.

Majoriteten av kommunerna med lägst utfall vad gäller antal anmälda 
våldsbrott per 1 000 invånare är förortskommuner till storstäderna och till 
andra större städer, eller pendlingskommuner.

När det gäller stöld och tillgreppsbrott anmäldes ungefär 530 000 sådana 
under 2015, vilket är en marginell minskning jämfört med 2014. De anmälda 
stöldbrotten har minskat kontinuerligt sedan 2006, med undantag för enstaka 
uppgångar åren 2011 och 2014. År 2015 anmäldes 9 procent färre brott än 2006.

Antalet anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1 000 invånare varierar stort 
mellan olika kommuner. Den kommun som har det lägsta utfallet har 14,4 
anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1 000 invånare medan motsvarande 
antal för kommunen med högst utfall är 94,2.

tabell 3. Kommuner med lägst utfall på 
antalet anmälda våldsbrott per 1 000 
invånare

Kommun Värde

Ydre 2,3

Hammarö 2,7

Lomma 3,1

Öckerö 3,2

Kinda 3,4

Vellinge 3,6

Habo 3,6

Mörbylånga 4,0

Vindeln 4,1

Bollebygd 4,2
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Kapitel 2. Övergripande utveckling och kommunernas utfall 

I tabell 4 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal anmälda 
stöld och tillgreppsbrott per 1 000 invånare.

Det är främst pendlingskommuner och glesbygdskommuner bland kommu
nerna med ett lågt antal anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1 000 invånare. 
Flera kommungrupper finns dock representerade bland kommunerna med 
lägst antal anmälda stöld och tillgreppsbrott.

Oro och otrygghet

Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför sedan 2005 den årliga enkäten Na
tionella trygghetsundersökningen (NTU). Undersökningen behandlar frågor 
om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och 
erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. NTU visar att det är vanligare 
att uttrycka oro över brottsligheten i samhället eller känna oro över att när
stående ska drabbas av brott än att känna oro över att själva utsättas för brott.

diagram 5. Andel män och kvinnor som känner oro över brottsligheten i samhället

40

30

20

10

0

Andel % MänKvinnor

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

År 2000-tal

Källa: Brå.

Kvinnor oroar sig i allmänhet mer än män för att drabbas av såväl olyckor som 
brott. Kvinnor upplever även något större oro över brottsligheten i samhället. 
Jämfört med 2014 är andelen som upplever stor oro för brottsligheten i sam
hället något större för både kvinnor och män, men sett över tid har andelen 
som upplever stor oro minskat. Särskilt påtaglig var minskningen mellan 
åren 2008 och 2011.

I NTU 2015 framkommer små skillnader i stor oro för brottsligheten i 
samhället mellan boende i en storstadsregion (20 procent), boende i andra 
större städer (24 procent) och de som bor i en mindre stad eller på landsbygden 
(22 procent). Detta mönster är stabilt sedan NTU 2007.

tabell 4. Kommuner med lägst utfall på 
antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott 
per 1 000 invånare

Kommun Värde

Krokom 14,4

Robertsfors 14,8

Öckerö 15,6

Pajala 16,7

Mörbylånga 16,9

Berg 17,1

Åtvidaberg 17,1

Hammarö 17,7

Ragunda 17,9

Bräcke 18,1

Kvinnor oroar sig i 
allmänhet mer än män 
för olyckor och brott.
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Sammanvägt värde

På samma sätt som i tidigare rapporter beräknas ett sammanvägt värde som 
utgår från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i 
byggnad, våldsbrott samt stöld och tillgreppsbrott. Indikatorerna har till
delats olika vikter. A1 Personskador har vikten 40 procent, A2 Utvecklade 
bränder i byggnad 10 procent, A3 Anmälda våldsbrott 40 procent och A4 
Anmälda stöld och tillgreppsbrott 10 procent. Dessa vikter ska avspegla 
den samhällsekonomiska bördan av respektive indikator. Vikterna har valts 
utifrån vilka konsekvenser respektive utfall har mätt i samhällsekonomiska 
kostnader som uppstår till följd av olyckor och brott, efter att de har inträffat. 
I bilaga 1 finns en mer detaljerad förklaring av hur vikterna är valda.

Det sammanvägda värdet gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av hur 
säker en kommun är, men ett lågt värde indikerar ändå i vilka kommuner det 
sammantaget inträffar minst personskador, utvecklade bränder och brott 
med hänsyn tagen till folkmängden och samhällskostnaden. Tolkningen av 
det sammanvägda värdet ska göras med försiktighet. Anledningen till det är 
bland annat lokala förhållanden, olikheter i statistikinsamling och det faktum 
att folkmängd är ett trubbigt mått att normera efter. Resultaten kan till exempel 
vara missvisande för kommuner med många tillfälliga besökare, särskilt för 
de utpräglade små turistorterna. 

Tolkningen av  
det sammanvägda  
värdet ska göras  
med försiktighet.
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Kapitel 2. Övergripande utveckling och kommunernas utfall 

I karta 1 visas med grönt den fjärdedel av kommunerna som har lägst sam
manvägt värde, med rött den fjärdedel av kommunerna som har högst sam
manvägt värde, och med gult de som ligger i mitten.

karta 1. A1–A4 Sammanvägt värde
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I tabell 5 presenteras de tio kommuner som har lägst sammanvägt värde i 
år. Lägst sammanvägt värde har Lomma, följt av Hammarö, Ydre och Knivsta. 
Skillnaderna mellan dessa fyras sammanvägda värde är liten. Lomma ligger 
mycket bra till när det gäller bränder och våldsbrott, medan Hammarö ligger 
mycket bra till när det gäller våldsbrott. Ydre ligger mycket bra till när det gäller 
båda brottsindikatorerna och Knivsta har minst antal personskador i landet.

De flesta kommuner i topp är förortskommuner. Kommunerna på tjugoi
topp har i genomsnitt färre antal invånare (ca 18 000) än genomsnittskommu
nen i landet (ca 34 000). Det är mer ovanligt att storstäder, glesbygdskommuner, 
kommuner i glesbefolkad region eller turism och besöks näringskommuner 
hamnar högt upp på listan över det sammanvägda värdet.

Kommunen med lägst sammanvägt värde i varje kommungrupp redovisas i 
tabell 6. Inom parentes presenteras respektive kommuns placering. Samtliga 
kommuners placeringar finns i tabellbilagan.

tabell 6. Kommuner med lägst sammanvägt värde per kommungrupp

Kommungrupp Kommun med bäst placering Medianrankning 

Storstäder Göteborg (148) 209

Förortskommuner till storstäderna Lomma (1) 41

Större städer Lund (38) 185

Förortskommuner till större städer Hammarö (2) 65

Pendlingskommuner Ydre (3) 120

Turism- och besöksnäringskommuner Östhammar (40) 200

Varuproducerande kommuner Ovanåker (23) 197

Kommuner i tätbefolkad region Kinda (12) 154

Glesbygdskommuner Vindeln (50) 166

Kommuner i glesbefolkad region Piteå (85) 186

Rangordningen av det sammanvägda värdet tar inte hänsyn till de lokala 
förhållandena. Eftersom de lokala förhållandena kan variera mycket mellan 
olika kommuner beräknar vi även så kallade modellberäknade värden för 
indikatorerna A1–A4. De modellberäknade värdena beskriver ett förväntat 
antal olyckor och brott givet de lokala förhållandena i respektive kommun. 
I de lokala förhållandena ingår variabler såsom åldersfördelning, inkomst
förhållanden, förvärvsarbete, ohälsa och familjeförhållanden. Kommunerna  
klassificeras därefter om de har fler, lika många eller färre olyckor eller bränder 
än de modellberäknade värdena. Vad gäller kommunerna med lägst samman
vägda värden kan man se att även kommuner som Lomma, Hammarö och 
Knivsta har en indikator med fler olyckor eller fler brott än modellberäknat, 
och att det därmed finns förbättringspotential. Exempelvis har Lomma fler 
stöldbrott än förväntat medan Hammarö och Knivsta har fler utvecklade 
bränder än förväntat. 

tabell 5. Kommuner med lägst samman-
vägt värde för utfallsindikatorerna A1–A4, 
förra årets värde inom parentes

Placering 2016 Kommun

1 (3) Lomma

2 (4) Hammarö

3 (1) Ydre

4 (2) Knivsta

5 (5) Öckerö

6 (8) Vellinge

7 (6) Habo

8 (12) Nykvarn

9 (18) Lekeberg

10 (9) Bollebygd

De modellberäknade 
värdena beskriver ett 
förväntat antal olyckor 
och brott givet de  
lokala förhållandena  
i respektive kommun.
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Kapitel 2. Övergripande utveckling och kommunernas utfall 

I tabell 7 listas de 12 kommuner som har ”Färre än” modellberäknat för 
samtliga fyra indikatorer. Tabellen visar att det finns kommuner med relativt 
många olyckor och brott som ändå har förhållandevis få olyckor och brott 
utifrån sina lokala förhållanden. Samtliga kommuners avvikelse från modell
beräknat värde redovisas i tabellbilagan. En beskrivning över hur beräkning
arna är gjorda finns i bilaga 1.

tabell 7. Kommuner med få olyckor och brott med hänsyn tagen till lokala förhållanden

Kommun Sammanvägt värde (placering)

Lekeberg 9

Kinda 12

Åtvidaberg 28

Kil 48

Olofström 86

Bengtsfors 90

Karlskrona 96

Motala 99

Tibro 116

Heby 122

Åmål 195

Haparanda 229
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Hur står sig din kommun i förhållande till kommuner som 
har bäst utfall?

Öppna jämförelser kan användas för att hitta exempel på kommuner med 
goda utfall inom ett eller flera områden. Eftersom ingen kommun kan påstås 
vara bäst eller sämst på allt bör alla ha något att lära av andra, eller själva ha 
något att lära ut till andra. Genom att bilda nätverk kan kommuner utveckla 
och sprida framgångsrika metoder sinsemellan.

Det är viktigt att hitta lämpliga kommuner att jämföra sig med. En naturlig 
utgångspunkt kan vara att jämföra sig med kommuner som lyckats särskilt 
väl med sin verksamhet, oavsett hur deras struktur ser ut eller var de befinner 
sig geografiskt i landet: Var upplever man störst trygghet? I vilka kommuner 
har man minst skador och brott? Vilka kommuner har den största verksam
heten? Det handlar även om att ställa det egna utfallet mot insatserna och de 
lokala förhållandena. Nedan följer en sammanställning av de kommuner som 
har bäst utfall. I tabellen finns även möjlighet att själv fylla i den egna kom
munens utfall.

tabell 8. Kommuner med bästa utfall på respektive utfallsindikator

Indikator Din kommuns 
värde

Kommun med 
bäst utfall

Bästa kommunens utfall

A1. Personskador Knivsta 5,9 per 1 000 inv.

A2. Utvecklade bränder i byggnad Danderyd 0,12 per 1 000 inv.

A3. Våldsbrott Ydre 2,3 per 1 000 inv.

A4. Stöld- och tillgrepp Krokom 14,4 per 1 000 inv.

A5. Skadegörelse Ydre 3,1 per 1 000 inv.

A6. Otrygghet och oro 
(Uppgift saknas) Uppgift saknas Uppgift saknas

A7. Information och utbildning Skara 200 utbildade per 1 000 inv.

A8. Samverkan – IVPA 260 kommuner Ja

A8. Samverkan – IVPA-insatser Eda 39,9 per 1 000 inv.

A9. Krisberedskap 
– Samverkan och ledning 282 kommuner Max-värde 10

A9. Krisberedskap 
– Geografiskt områdesansvar 163 kommuner Max-värde 5

A10. Risk- och sårbarhetsanalys 63 kommuner Max-värde 16

A11. Hjälp vid nödläge 
– Responstid räddningstjänst Trelleborg 8,5 minuter

A11. Hjälp vid nödläge 
– Responstid ambulans Tranås 9,1 minuter

A12. Jämställdhet Bjurholm 26,7 procent

A13. Samhällets kostnader 
för olyckor Hammarö 4 300 kr per inv.

Det handlar även  
om att ställa det egna 
utfallet mot insats
erna och de lokala 
förhållandena.
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KAPITEL 3

Trygghet i fokus för 
b rottsförebyggande arbete

I årets rapport, som har temat brottsförebyggande, tittar vi 
s ärskilt på hur brottsligheten drabbar invånarna i kommunerna. 
Vad har egentligen hänt inom det brottsförebyggande området 
under senare år? 

Polisen har som huvuduppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten. 
Kommunen har en mängd ansvarsområden som har en brottsförebyggande 
effekt och tillhandahåller olika välfärdstjänster som syftar till att minska 
risken för utanförskap och förstärka känslan av anknytning till samhället. 
Sveriges kommuner visar på ett tydligt sätt att de är angelägna att jobba 
brottsförebyggande, även om det saknas specifik lagstiftning som kräver det. 
De kommunala brottsförebyggande råden är aktiva i de flesta kommuner, 
även om råden kan heta olika saker. De samverkansöverenskommelser som 
polis och kommun har tecknat för det gemensamma brottsförebyggande 
arbetet har fortsatt stark förankring och har på många håll utvecklats och 
förstärkts av arbetet med lokala medborgardialoger och medborgarlöften 
tillsammans med polisen. 

De kommunala 
brottsförebyggande 
råden är aktiva i de 
flesta kommuner, 
även om råden kan 
heta olika saker.
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Kapitel 3. Trygghet i fokus för b rottsförebyggande arbete 

Staten har under senare år fått upp ögonen för det lokala brottsföre
byggande arbetet som kommunerna gör. Det har resulterat i ett ökat anslag 
till brottsförebyggande rådet (Brå), planer på att tillsätta en nationell sam
ordnare för de brottsförebyggande frågorna, planer på att involvera läns
styrelserna i det brottsförebyggande arbetet samt att ta fram en nationell 
strategi för arbetet. 

Allmänt om brottsförebyggande arbete och samverkan mellan 
polis och kommun

Brottsförebyggande arbete tjänar på samverkan
Ett brotts eller otrygghetsproblem ställer krav på att något måste göras. Ett 
viktigt steg i ett lokalt brottsförebyggande arbete är att polis och kommun 
samordnar sina insatser. Ett effektivt arbete handlar om att förebygga brott 
och genomföra tidiga preventiva insatser med fokus på såväl brottssituationer 
som brottsoffer och gärningspersoner. Det kan handla om att förändra den 
fysiska miljön på utsatta platser, uppmärksamma och informera brottsoffer 
eller genomföra insatser för att minska utanförskap. Syftet med samverkan 
är att tillsammans skapa ett mervärde – att åstadkomma något mer än en part 
ensam kan åstadkomma. 

Idag organiserar de flesta kommuner det lokala brottsförebyggande arbetet 
i lokala råd. De drivs av kommunen, men polisen är representerad i de flesta 
råd. I många fall fungerar samarbetet i de lokala råden väl, men arbetet skulle 
kunna vässas. För att säkra kvaliteten på det brottsförebyggande arbetet och 
utveckla samverkan mellan kommun och polis krävs ett strukturerat och 
systematiskt arbetssätt. 

Samverkansprocessen, samverkansöverenskommelsen och medborgar
löften är verktyg som tagits fram som ett stöd för ett strukturerat och meto
diskt arbete som utgår från lokala behov och förutsättningar. 

Brå och polisen har följt upp arbetet med samverkansöverenskommelserna 
mellan polis och kommun. Uppföljningarna visar att samverkan har utvecklats 
och blivit bättre, men att den lokala förmågan att arbeta kunskapsbaserat fort
farande behöver stärkas, särskilt avseende orsaksanalyser och val av åtgärder.

Den tidigare modellen för samverkan utifrån samverkansöverenskommel
serna har förstärkts i och med sjösättningen av den nya polisorganisationen. 
I den nya Polismyndigheten har beslut och resurser förts ut till lokala polis
områden. Samverkan mellan polis och kommun leds och drivs av så kallade 
kommunpoliser. Medborgarna involveras i högre utsträckning i utformningen 
av arbetet med hjälp av dialoger. Polismyndigheten har under 2016 utarbetat 
en nationell modell för medborgarlöften.

Arbetet med medborgarlöften

Genom att formulera medborgarlöften för det brottsförebyggande arbetet 
är syftet att stärka medborgarnas inflytanden över främst polisens arbete i 
närområdet. Flera kommuner har dessutom valt att formulera gemensamma 
löften där kommunen lovar brottsförebyggande aktiviteter tillsammans med 

Brottsförebyggande 
rådet: www.bra.se

Idag organiserar  
de flesta kommuner 
det lokala brottsföre
byggande arbetet i 
lokala råd.
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polisen eller enskilt. Sedan tidigare finns samverkansöverenskommelser 
mellan polis och kommun i de flesta kommuner. I boken Samverkan i lokalt 
brottsförebyggande arbete som Brå har givit ut tillsammans med SKL och 
Polismyndigheten beskrivs medborgarlöften så här: 

”Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av samverkansöverens-
kommelserna. Medarbetare och medborgare får möjlighet att i högre utsträck-
ning bli en del av det lokala brottsförebyggande- och trygghetsskapande 
arbetet. Tanken är att deras erfarenheter och upplevelser breddar den lokala 
lägesbilden. I medborgarlöftet berättar polis och kommun hur de tillsammans 
avser att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapandeprocessen.”

”Arbetsmetoden bygger främst på momenten medarbetardialog, medborgar-
dialog och kommunikation. Att arbeta med medarbetardialog och medborgar-
dialog är en del av polisens nya styrmodell. Arbetsmetoden bygger på grund-
tankarna från Community engagement in policing.”

Dialog med såväl medarbetare som medborgare är en bärande idé för arbets
sättet som kan sammanfattas med en bild från samma bok. 

Illustration från boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

Eftersom polisen är en statlig enrådsmyndighet och kommunerna är 290 
självstyrande enheter finns det utmaningar i hur löften kan formuleras och 
beslutas i organisationerna. Polisen har en strävan att få en enhetlighet i arbe
tet med löften, medan kommunerna måste förhålla sig till den demokratiska 
processen och styrformen som finns i kommunen. Trots dessa utmaningar är 
det SKL:s uppfattning att arbetet med medborgarlöften ger en positiv effekt 
för det brottsförebyggande arbetet. 

SKL:s uppfattning 
 är att arbetet med 
medborgarlöften  
ger en positiv effekt 
för det brottsföre
byggande arbetet.
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Kapitel 3. Trygghet i fokus för b rottsförebyggande arbete 

I kartan presenteras vilka kommuner som har tecknat samverkansöver
enskommelser och där medborgarlöften finns tillsammans med polisen. I tema
indiaktorerna finns kartläggningen presenterad för varje kommun. 

karta 2. Medborgarlöften januari 2017

Region Syd

Region ÖstRegion Väst

Region Bergslagen Region Mitt

Region Nord

Region Stockholm

Region Stockholm

Medborgarlöften finns

Samverkansöverenskommelse finns 
men inga medborgarlöften

Varken samverkansöverenskommelse 
eller medborgarlöften finns

Källa: polisen.se.
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I medborgardialoger är det meningen att medborgarnas synpunkter ska 
inhämtas genom hearings, råd och enkätundersökningar. Medarbetarnas, 
främst polispersonalens, erfarenheter och kunskap kartläggs i medarbetar
dialoger som en del i kartläggningen inför medborgarlöftena. 

Polismyndigheten har under hösten 2016 presenterat erfarenheter från 
första generationens medborgarlöften i en rapport från Utvecklingscentrum 
syd 20160916. Totalt 107 olika löften har analyserats. Här följer en samman
fattning av rapporten som börjar med en kategorisering av det brottsföre
byggande arbetet i sex olika åtgärdstyper:

 > Social prevention, långsiktigt arbete med förbättrade social förhållanden 
som syftar till att minska brottsbenägenheten. Exempelvis information, 
utbildning och fritidsaktiviteter.

 > Situationell prevention på kort sikt (<6 mån), åtgärder som syftar till 
att minska vinsten och öka priset för kriminella aktiveteter. Exempelvis 
att öka upptäcksrisken vid vissa brott och platser.

 > Situationell prevention på lång sikt (> 6 mån), åtgärder som tar sikte 
på grundläggande orsaker till kriminalitet för att få bestående effekter. 
Exempelvis samhällsplanering, tillsyn och grannsamverkan.

 > Trygghetsskapande åtgärder, åtgärder som syftar till att öka den 
upplevda tryggheten. Exempelvis polisiär närvaro, nattvandring och 
ökad belysning.

 > Relationsfrämjande och kontaktskapande åtgärder, aktiviteter som 
har som syfte att få resultat längre fram. Exempelvis nätverkande, polisiär 
närvaro på fritidsgårdar och i skolor.

 > Informations- och kunskapshöjande åtgärder, aktiviteter som har 
som syfte att höja kunskapen om ett fenomen eller problem hos olika 
yrkesgrupper.

Sex åtgärdstyper
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I en genomgång av första generationens medborgalöften framkom följande 
bild av vilken av kategori som medborgarlöftet avsåg. Ett och samma löfte kan 
omfatta flera olika kategorier. 

tabell 9. Antal medborgarlöften per kategori

Kategori Antal

Social prevention 22

Situationell prevention (<6 mån) 79

Situationell prevention (>6 mån) 44

Trygghetsskapande 58

Relation/kontaktskapande 7

Information/kunskap 31

Det var vanligast att polisen själva stod för den kortsiktiga situationella 
preven tionen och de trygghetsskapande åtgärderna. Medan kommun och 
polis tillsammans stod för social prevention, information och den långsiktiga 
situationella preventionen. 

Medborgarlöftena analyserades även efter vilka fokusområden som de avsåg. 
Ett och samma löfte kan omfatta flera olika fokusområden.

tabell 10. Antal medborgarlöften per fokusområde

Fokusområde Antal

Trygghet 60

Polisiär närvaro 55

Trafik 37

Narkotika 36

Ungdomar 28

Alkohol 23

Mängdbrott 11

Annat 11

Våld i offentlig miljö 4

Stöld/inbrott 4

Brott i nära relation 2

Organiserad brottslighet 2

Skadegörelse 1

Ett metodstöd för att ytterligare förbättra arbetet med medborgarlöften är 
framtaget. Första generationens löften ska ses som ett bra första steg att 
inkludera medborgarna i styrningen av det brottsförebyggande och trygg
hetsskapande arbetet. 
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Borlänge kommun – Samverkan banade väg för nytt kunskapshus

Borlänge har tidigare haft landets högsta brottslighet. För att motverka detta införde  
kommunen en kultur av öppna dörrar och snabbt samarbete. Sedan dess har brottsligheten  
gått ned, men kontaktvägarna finns kvar. Idag är de en central del i det nystartade arbetet  
mot våldsbejakande extremism.

Text: Nils Otto

Vid 2000talets början var antalet anmälda brott per 
invånare högre än i landets tre storstäder och sky
högt över det förväntade för en kommun med drygt 
50 000 invånare. Enligt Sonja Sahlin, samordnare 
för det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ), var 
en av förklaringen socioekonomisk: Många jobb 
hade på kort tid försvunnit.

Borlänge är en gammal bruksort som av hävd och 
tradition har haft en låg utbildningsnivå. När möj
ligheterna att få jobb i industrin utan utbildning 
minskade ledde till hög arbetslöshet och att männ
iskor fick svårt att försörja sig. 

Sonja Sahlin är samordnare för kommunens 
lokala brottsförebyggande råd och enligt henne är 
detta riskfaktorer för kriminalitet. Under slutet 
av 1990talet och ett par år in på 2000talet hade 
Borlänge också problem med ett mycket aktivt kri
minellt gäng och ett fåtal grovt kriminella personer 
gjorde stor skillnad i brottsstatistiken.

– Ett litet antal människor kan utföra väldigt 
många brott på väldigt kort tid. Och då ser man hur 
statistiken drar iväg.

Kommunen var tvungen att dra viktiga lärdomar 
av den kämpiga situationen. En av dessa var vikten 
av att kunna samarbeta över etablerade gränser. Oav
sett om det är polisen, föreningslivet, religiösa före
trädare eller någon helt annan som behöver samverka 
runt en fråga är alla numera vana vid att ställa upp.

Resurserna kan användas mer effektivt
För ett drygt decennium sedan hade staden pro
blem med anlagda bränder i bostadshus, förråd och 
en skola. Medborgarna var oroliga och kommunen 
kraftsamlade genom att bjuda in alla verksamheter 
som kunde bidra.

– Vi kallade ett stort antal människor inom social
tjänst, skola, räddningstjänst och polis och bad alla 
att frågade sig “vad kan jag och min organisation 
göra?”, säger Sonja Sahlin.

Under själva mötet fick en representant från social
tjänsten ett telefonsamtal som innebar att gärnings
mannen kunde identifieras, men det viktiga var, 
enligt Sonja Sahlin, att personerna vid mötet direkt 
kunde bestämma sig för nästa steg.

– Att vi var samlade gjorde att vi kunde lägga upp 
en strategi för hur ska vi skulle gå vidare för att åter
skapa stabilitet och trygghet i området.

Tillsammans bestämde de samlade aktörerna att 
räddningstjänsten skulle synas mer i området för 
att skapa trygghet. Samtidigt kunde andra delar av 
kommunen dra sig tillbaka. Enligt Sonja Sahlin är 
det ett bra exempel på hur resurser kan användas så 
effektivt som möjligt.

– När räddningstjänstens närvaro gjorde att 
människor kände sig lite lugnare kunde social
tjänsten backa tillbaka ett steg. Och skolan behövde 
inte samla ihop till ett särskilt föräldramöte just då. 

BORLÄNGE KOMMUN

Invånare: 50 998 (augusti 2016)

Anmälda brott per 100 000 invånare 
(2015): 12 727 (hela landet 15 342)

>>>
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Öppna kontakter gynnar brottsförebyggande 
arbete
Om det finns etablerade kontaktvägar mellan såväl 
kommunens förvaltningar som med andra sam
hällsaktörer går det lättare att jobba förebyggande. 
Ett sådant exempel är regelbundna trygghetsvand
ringar, då man tillsammans besöker olika platser för 
att undersöka om det går att förbättra tryggheten. 
Finns det dåligt upplysta partier på vägen mellan 
parkeringsplatsen och en arbetsplats eller oklippta 
buskar där någon kan gömma sig? 

I Borlänge sker sådana trygghetsvandringar unge
fär fem gånger per år och prioriteras högt av såväl 
kommunens som av polisen, bostadsbolaget och det 
lokala energiföretaget. 

– Att samma personer dyker upp gör det lättare 
att skapa kontinuitet, säger Sonja Sahlin.

Sammantaget menar hon att samarbetet, både 
inom kommunen och med andra krafter i lokalsam
hället, underlättar det förebyggande arbetet på både 
kort och lång sikt. 

Och siffrorna talar sitt tydliga språk.
På en anslagstavla i sitt kontor har hon ett dia

gram över antalet anmälda brott i Borlänge och i 
riket. Samtidigt som brotten i Sverige som helhet 
sakta men säkert ökat, pekar Borlänges kurva nedåt. 
År 2012 korsade linjerna äntligen varandra.

Nytt kunskapshus mot våldsbejakande  
extremism
I slutet av 2015 beslutade den nationella samord
naren mot våldsbejakande extremism att bilda ett 
lokalt så kallat “kunskapshus” i Borlänge. Tanken 
är att det lokala arbetet mot våldsbejakande extre
mism ska koncentreras till ett enda ställe. Satsning
en är ett pilotprojekt, och likande hus bildas också i 
Örebro, Stockholm och Göteborg. 

En anledning till att valet föll på Borlänge är att 
kommunen utmärkt sig genom att prioritera resur
ser för att stärka det lokala samarbetet och därför 
hade kommit långt i sitt förebyggande arbetet. En 
mindre upplyftande förklaring är att det faktiskt 
fanns en hel del våldsbejakande extremism att arbeta 
med. 

Marcus Hjelm är lokal samordnare för kunskaps
huset och berättar att Borlänge länge varit en plats 
för högerextrema rörelser.

– Det är rörelser som kan övervintra och inte sy
nas ett på tag, men de ligger kvar hela tiden och får 
ny livsluft när någon fråga fångar deras intresse och 
så är de igång igen, säger han.

Våldsbejakande extremism tar sig huvudsakligen 
tre uttryck: religiös, vänsterautonom och högerext
rem. Att den högerextrema vit maktrörelsen är den 
form av extremism som syns i Borlänge innebär inte 
att kommunen enbart kommer att fokusera på den.

– Snarare ska vi arbeta med demokratiska fråge
ställningar, det som grundlagen säger att samhället 
ska bygga på, säger Marcus Hjelm.

Sonja Sahlin, samordnare för brottsförebyggande rådet i Borlänge.

”Att samma personer dyker  
upp gör det lättare att skapa 
kontinuitet.”

>>>
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Att se till att skolan fungerar, att den ekonomiska 
utsattheten minskar och att alla har en dräglig bo
endesituation är delar av en långsiktig plan för att 
minska risken för att människor ska dras in i vålds
bejakande extremism.

– Ska vi hindra människor att dras in i våldsbeja
kande miljöer, då gäller det att fixa skola, vård och 
omsorg. Se till att folk har en vettig fritid, och mår 
ganska bra, säger Marcus Hjelm.

Social hållbarhet lyfts i handlingsplanen
Att arbeta med social hållbarhet är också en av 
punkterna i kommunens handlingsplan för arbe

tet mot våldsbejakande extremism. Planen antogs 
sommaren 2016. 

En annan åtgärd är ett nytt projekt för att minska 
rasism eftersom främlingsfientlighet har identifie
rats som en gemensam faktor vid radikalisering till 
alla de tre miljöerna.

– Vit maktrörelsen är grundad i tankar om 
“u ndermänniskor” och “vi och dom”. Den religiösa 
miljön kan peka på rasismen och säga: titta, du får 
inte vara den du är, kom till oss i stället. Och den 
a utonoma vänstern förenas mot rasismen, säger 
Marcus Hjelm.

Kunskapshuset innefattar också en nystartad 
stödtelefon dit oroliga anhöriga kan höra av sig för 
att få råd och hjälp. Hit kan även personal i skolan 
eller andra delar av kommunen ringa och få stöd 
och hjälp.

Enligt Marcus Hjelm handlar arbetet mot vålds
bejakande extremism mer om att hålla huvudet 
kallt och tillämpa de evidensbaserade metoder som 
redan finns, än om att hitta på nya tillvägagångssätt. 
När skolpersonal uttrycker oro för att en elev håller 
på att radikaliseras, är kunskapshusets uppgift att 
bemöta detta på ett bra sätt.

– Läraren ska inte bli polis, utan reagera som när 
en elev inte fungerar socialt eller har svårt att nå 
kunskapsmålen. I det arbetet har de skolans ordina
rie rutinsystem att arbeta med. Det vi kan bidra med 
är att skapa lugn och ro och se till så att rutinerna 
fungerar.

Kunskapshuset mot våldsbejakande extremism
Kunskapshuset mot våldsbejakande extremism ligger 
organisatoriskt placerat under arbetsmarknads 
och socialnämnden. Verksamheten leds av Marcus 
Hjelm som är kommunens samordnare för arbetet 
mot våldsbejakande extremism.

Kunskapshusets uppgift är att samordna kom
munens resurser för att förebygga våldsbejakande 
extre mism och erbjuda stöd till avhoppare och deras 
anhöriga.

Marcus Hjelm, samordnare för Kunskapshuset mot våldsbejakande extrem.

”Läraren ska inte bli polis, utan 
reagera som när en elev inte 
fungerar socialt eller har svårt 
att nå kunskapsmålen.”
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Halmstad kommun – Trygghet i fokus för brottsförebyggande arbete

Tryggare invånare är målet för det brottsförebyggande arbetet i Halmstad kommun.  
Grannsamverkan, ansvarsfull alkoholhantering och medborgarlöften är några delar  
av arbetet för att uppnå det.

Text: Birgita Klepke

Therese Wallgren anställdes 2006 som samordnare 
för verksamheten Trygga Halmstad. Ett arbete som 
i sin tur inspirerats av Brottsförebyggande i Gävle 
(BIG). Målet var att stötta och samordna alla som 
arbetar drog, alkohol och brottsförebyggande i för
skola och skola, på fritidsgårdar, i socialtjänsten, på 
föräldravandringar och inom idrotten. 

Tanken var att förvaltningarna skulle ge Trygga 
Halmstad uppdrag, men efterhand blev dessa allt 
färre. Efter tio år förslog Therese Wallgren därför 
att Trygga Halmstad skulle avvecklas. 

– Verksamheten gav inte det resultat vi hade väntat 
oss och ibland kändes det som om vi var ett alibi för 
förvaltningarna att slippa ta tag i frågorna i sin egen 
verksamhet.

Så fort det okonventionella förslaget klubbats i 
Kommunstyrelsen flyttades såväl ansvar som bud
get till de förvaltningar som ”äger” frågorna. Grann
samverkan och Ansvarsfull alkoholhantering lades 
på Socialförvaltningen, föräldrastöd på Barn och 
ungdomsförvaltningen och drogfria arrangemang 
på Kulturförvaltningen.

Therese Wallgren arbetar kvar på stadskontoret 
med uppgiften att fånga upp och samordna arbetet 
kring aktuella problem. En aktuell fråga hösten 2016 
är att samordna arbetet kring en grupp ungdomar 
som stör ordningen genom att använda droger och 
ägna sig åt självskadebeteende.

Therese Wallgren arbetar med att förebygga 
våldsbejakande extremism och vill att fler ska inse 
att trygghets och brottsförebyggande arbete egent
ligen är ett arbete för ökad jämlikhet och demokrati. 
När frågorna är svåra och komplexa är det en fördel 
att kommunen är relativt liten. Även personkemin 
är viktig och efter drygt tio år vet hon vem eller vilka 
hon ska kontakta när kommunen behöver kraftsamla.

Grannsamverkan gör invånarna tryggare
Tre kilometer från Halmstads centrum ligger bo
stadsområdet Andersberg som byggdes i slutet av 
1960talet. Här finns cirka 1 800 lägenheter varav 
knappt två tredjedelar ägs av Halmstad Fastighets 
AB (HFAB). 

Sedan 2008 har det kommunala fastighetsbolaget 
satsat på grannsamverkan. Arbetet är väl förankrat i 
bolagets högsta ledning som bland annat har anställt 
en person, Gitel Börjeson, för att leda och samord
na arbetet. För att följa resultatet gör bolaget egna 
kundundersökningar som visar att de boende både 
känner sig tryggare och trivs bättre för varje år. En
ligt 2016 års hyresgästundersökning hade ”nöjdhets
index” ökat ytterligare något jämfört med året före 
och låg på 67,8 på en hundragradig skala.

”Jämfört med när vi började mätningarna 2009 
ligger nöjdheten högre idag inom nästan alla områ
den” konstaterar Helene Blomberg Affärsområdes
chef Bostad, HFAB, i inledningen till rapporten.

Grannsamverkan pågår också i flera av kommu
nens villaområden. Här sker arbetet i samarbete 

HALMSTAD KOMMUN

Invånare: 98 036 (september 2016)

Anmälda brott per 100 000 invånare 
(2015): 13 110 (hela landet 15 342)

>>>
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med Länsförsäkringar Halland och polisen. Hösten 
2016 är cirka 6 000 hushåll engagerade i grannsam
verkan och varje grannsamverkansombud ansvarar 
för ett par kvarter. Som hjälp får de gratis skyltar 
och dekaler och regelbunden information via mejl 
och nyhetsbrev. Arbetet är ideellt och intresset för 
att delta har hittills varit stort. Som en extra upp
muntran bjuder kommunen, polisen och Länsför
säkringar alla ombud till en gemensam konferens 
vartannat år.

Ansvarsfull alkoholservering gav bättre  
samtalsklimat
Många brott hänger samman med alkohol. För att 
minska riskerna i krogmiljöer erbjuder Halmstad 
kommun krögare och deras personal gratis utbild
ning i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen 
med samma namn sker i samarbete med kommu
nens alkoholhandläggare och bekostas av avgifterna 
för tillstånd och tillsyn. Efter 6–7 år är den brotts
förebyggande effekten tydlig: 

– Tittar vi på fall av misshandel där offret är över 
18 år och obekant med förövaren så har de minskat 
med 15 procent från 2010 till och med 2015 (från 466 
till 396), säger Therese Wallgren och är ganska säker 
på att åtminstone en del av minskningen beror på 
utbildningen.

Kommunens alkoholhandläggare vittnar också 
om ett bättre samtalsklimat och om att krögare allt 
oftare hör av sig om de har problem med till exempel 
narkotika.

– Tidigare vågade de inte av rädsla för att bli av 
med tillståndet.

Utbildningen genomförs två gånger om året och är 
alltid fulltecknad. Eftersom Halmstad är en turist
stad genomförs ett av tillfällena så sent som möjligt 
på vårens för att få med även sommarkrogar och 
säsongsanställda.

Helene Blomberg, affärsområdeschef HFAB och Therese Wallgren, samordnare Halmstad kommun. Foto: Deniz Hodzic, Halmstad kommun.

>>>
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Samarbetar med polisen om Medborgarlöften
Liksom alla andra kommuner samverkar Halmstad 
med den lokala polisen för att ta fram så kallade 
Medborgarlöften. Syftet är att polisen i dialog med 
invånarna ska inventera behov och därefter formu
lera löften om åtgärder.

För att bidra i detta arbete har Therese Wallgren 
och kommunpolisen stått tillsammans utanför 
mataffärer i nio bostadsområden för att prata med 
människor som bor och arbetar i området. Med sig 
har de haft en läsplatta för att på plats kunna hjälpa 
människor att fylla i en enkät med 15 frågor om rädsla 
och trygghet. Enkäten ligger också på kommunens 
webbplats och efter fem månader har man samlat in 
cirka 1 200 svar.

Polisens medborgarlöften till invånarna i Halm
stad kommun kommer att vara klara i början av 
2017, men det står redan klart att folk vill se fler po
liser ute i samhället. Eftersom varje enkätsvar visar 
en ”ögonblicksbild” är planen att arbetat ska göras 
om varje år. 

– En mulen tisdag i oktober tog många upp be
lysning och när en kvinna nyligen blev överfallen i 
centrum märkte vi direkt att kvinnor blev mera rädda 
för att vistas ensamma utomhus, säger Therese 
Wallgren.

Med siktet inställt på demokrati
Enligt henne handlar trygghetsskapande och brott
förebyggande arbete ytterst om att skapa ett demo
kratisk och jämlikt samhälle. 

När hon anställdes år 2006 hade Halmstad kom
mun ett uttalat politiskt mål att invånarna skulle 
vara trygga. Sedan dess har den formuleringen tagits 
bort, vilket Therese Wallgren tycker är synd. 

Ett tydligt mandat från kommunens högsta poli
tiska ledning gör arbetet mer legitimt, men att trygg
het inte står inskrivet i något politiskt dokument 
betyder inte att arbetet har upphört. Tvärtom. Svå
righeterna är snarare att definiera arbetet och mäta 
effekter.

– Mycket görs utan att det definieras som trygg
hetsskapande eller brottsförebyggande arbete, säger 
Therese Wallgren och nämner skolans föräldrastöd 
som ett exempel.

För att skapa diskussion försöker hon hitta olika 
sätt att visualisera problem och visa samband. När 
det gäller grannsamverkan markerade kommunen 
och polisen brott på en karta, och områden med 
grannsamverkan på en annan.

– När vi jämförde kartbilderna syntes det tydligt 
att det var färre brott i de områden där det fanns 
grannsamverkan. Det kanske finns andra förkla
ringar men det är en bra början. 

När det gäller effekten av Ansvarsfull alkohol
servering handlar det om att se samhällsvinsterna – 
även om de inte kommer kommunens kassa till del. 

– Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat 
ut att en ”vanlig” misshandel kostar samhället minst 
200 000 kronor i form av vård och rättegångskostna
der. Och då är inte det personliga lidandet inräknat. 

”En mulen tisdag i oktober tog många upp belysning och när 
en kvinna nyligen blev överfallen i centrum märkte vi direkt att 
kvinnor blev mera rädda för att vistas ensamma utomhus.”
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Brott och brottsförebyggande arbete
Denna rapport är den nionde i ordningen där Sveriges Kommuner och 
Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I rapporten 
presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för indikatorerna på 
kommunnivå. Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att ut
veckla området trygghet och säkerhet. Indikatorer finns bland annat för:

 > Brotts och olycksutvecklingen
 > Tillgänglighet till hjälp vid nödläge
 > Krisberedskap

2016 års rapport har som tema ”Brott och brottsförebyggande arbete”.
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Au § 21   Dnr 2017/ 
 
 
Hur jobbar vi vidare kring samverkan med andra 
räddningstjänster? 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att ge Förbundschefen fortsatt uppdrag att verka för 
samverkan som gynnar Västra Sörmlands Räddningstjänsts utveckling.  
 

Beskrivning av ärendet 
Västra Sörmlands räddningstjänst arbetar för att utveckla samverkan med andra 
räddningstjänster. Förbundschefen önskar ha en diskussion med Arbetsutskottet 
kring fortsatta kontakter i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 
 
_____ 
 
Expediering 
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Au § 22   Dnr 2017/ 
 

Information från verksamheten 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen från verksamheten till 
handlingarna. 

 
Information om personalläget i organisationen 
Förbundschef, Anette Lundin, informerar om personalläget i organisationen.  
 
Information om RIB-organisationen 
Förbundschef, Anette Lundin, informerar om hur det går med arbetet kring nya 
RIB-organisationen.  
 
Information om brandstationsbygget 
Förbundschef, Anette Lundin, informerar hur det går för brandstationsbygget.  
 
Beslutsunderlag 
_____ 
 
Expediering 
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